
 

 

  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 “حي الزهور”بيان بخصوص تفجير 

 2بٌان إعالمً رقم: 

 هـ 1433ذوالحجة   11التارٌخ: 

 م 72-01-7107

 احلمد هلل رب العادلني، وصلى اهلل وسلم على عبده ونبيو حممد وآلو وأصحابو، وبعد:

دف الشووك،   –سيارة مفخخة يف حي الزىور ري ففي يوم عيد األضحى ادلبارك، ويف حيٍّ من أحياء دمشق ادلكتظة، وقع حادٌث مؤمل، صدم عواطَف الناس، وجرح قلوهبم، كان ذلك احلادث تفج
 فأزىقت أرواحاً بريئة وأصابت أجساداً باجلروح والتشوىات، وكان أكثر من أصيَب يف ىذا العمل اآلمث من األطفال.

 وبياناً للحق وإيضاحاً لمنهج جبهة الّنصرة، فإننا نقول:

 .تتربأ جبهة الّنصرة من ىذا التفجري بكل مافيو، وُتشهُد اهلل تعاىل على ذلك 

 فيو استهداٌف لدماء ادلسلمني فإننا نربُأ إىل اهلل ون إن جبهة الّنصرة قامت محايًة للمسلمني، وقد بينت بوضوح يف بياهنا األول ذلك خماطبًة للمسلمني: "دماؤنا دون دمائكم"، فأيُّ عمٍل يك
 تعاىل منو.

 ىدفاً عسكرياً أو أمنياً واضحاً، ونكايًة ونكاالً بالطاغووت  ىل:إن للحق نوراً يرافقو، وإن للباطل ظلمًة تغشاه، نقول ىذا تذكرياً بالعمليات اليت نفذهتا جبهة الّنصرة، إذ كاَن فيها حبمد اهلل تعا
 وجنوده، ودقًة ملحوظًة يف التنفيذ وىي تسري حبمد اهلل ضمن نسٍق عمليايتٍّ ظاىٍر للمتابعني.

 أما ىذه العملية القذرة فماذا فيها غري القتل اجلبان؟!    

 وكم من فرق عظيٍم بني اجملاىدين يف سبيل اهلل وبني القتلة.

  ٌزمٌة لو، جعلت أغلب الناس تعتقد أن النظام ىو من قام  الإن ىذا النظام الطاغويت ال يكتفي باالصطياد يف ادلاء العكر، بل إنو خلستو وقذارتو يعّكر ادلاء ليصطاد فيو، وىي َدَرٌك أسوأُ وِصفة
 بالتفجري ألنو أشبو بو.

 ىذه النقطة ىي زبدُة ما أردنا الوصول إليو وإيضاحو فنرجوا التدقيق واالنتباه:

م للهدنة ىو رفٌض من جهة ادلبدأ، فال شيء جيموعونوا بوإذن اهلل موع الوطواغووت، واجلوبوهوة حوني رفكوت اذلودنوة مل يوكون ىوذا يوعو  بوالكورورة أهنوا سوتوقوو   –أعزىا اهلل   –إن رفض جبهة الّنصرة 
داف، واختيار الزمان ادلنواسوب، ألىبعمليات ضمن ايام العيد، كما اليع  ذلك أهنا ستمنتنع عن العمليات، فالعمل العسكري لدى اجلبهة خيكُع لعوامَل متعددٍة تتعلق برصد ا

تعاىل جرى تنفويوذ الوعومول الوعوسوكوري، وكوم  هللوجتهيز آليات التنفيذ، وىي أموٌر يعلُم كلُّ من لو إطالٌع صعوبتها ومشقََّة ترتيبها حىت تصل إىل غايتها، فإذا حان الوقُت، ويّسر ا
 من عمل قد يؤجل لظروف معينة ساعاٍت أو أياماً أو أكثر، حىت يقكي اهلل أمراً كان مفعواًل.

زىور" ويكون درساً بالغ القسوة لو حىت اليعووَد إىل ال وإن جبهة النصرة  تتوعد النظام الطاغويت وجنده بعمٍل قوٍي مدمٍر بإذن اهلل يكون رداً خاصاً على دناءة النظام وفجورة تفجريه يف "حي
 مثل ىذه اجلرمية.

 ذلك وقادر عليو. نسال اهلل تعاىل أن جيعلنا آساداً يف سبيلو تتناوش أعكاء النظام، وسيوفاً من سيوفو سبحانو تقطف رؤوس الطاغوت وأعوانو، إن اهلل ولُّ 

 
  

 

 وهللا غالٌب على أمره ولكنَّ أكثَر الناس الٌعلمون

 جبهُة النصرة ألهل الشام

 من مجاهدي الشام فً ساحات الجهاد

 القسم اإلعالمً 

 ال تنسونا من صالح دعائكم


